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Op dit moment teelt de jonge onder-
nemer - hij is 29 jaar oud – samen
met zijn vader al komkommers op
een bedrijf van 3,4 hectare. Dit bedrijf
is gelegen aan de Hofweg in America,
hemelsbreed slechts enkele kilome-
ters verwijderd van Californië.

INHOUD

Eerste stap
In de loop van 2007 zal de nieuwe kas
van Van Lipzig verrijzen in het ontwik-
kelingsgebied. Hij heeft een kavel
gekocht van 19,3 hectare. De eerste
stap is om een kas te bouwen van 8,5
hectare, de volgende stap zal zijn een
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Een uitgave van Californië bv,
Postbus 6140, 5960 AC  Horst

nieuwsbrief

Hij is ervan overtuigd dat hij in zijn nieuwgebouwde kas in het tuin-
bouwgebeid Californië betere technische resultaten zal behalen. En
dat is belangrijk, want in de visie van komkommerteler Frank van
Lipzig is het aantal komkommers per vierkante meter het doorslag-
gevende kengetal in de branche.
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Trostomatenteler Roland
Gielen:“In Californië kunnen
we weer vooruit”

Vrijliggend fietspad langs
Sevenumseweg

Snellere ontwikkeling 
deelgebied

In 2007: 8,5 hectare glas,
10 hectare water, 7000 meter
sloten, 2.000 meter wegen en 
2.000 meter lanen en singels

(lees verder op p. 2)

Eerste nieuwe tuinders
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Komkommerteler Frank van Lipzig (links) en tomatenteler Roland Gielen worden buren zodra
hun nieuwe kas verrijst in Californië. De beide telers zijn de eerste nieuwvestigers in het gebied;
hun nieuwe bedrijven worden in 2007 gebouwd.

Komkommerteler Frank van Lipzig:

“Nieuw bedrijf voor betere
technische resultaten”
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verdubbeling van deze oppervlakte.
“Schaalgrootte is de sleutel voor suc-
ces in onze branche”, aldus de jonge
teler.

Voor de tuinder zijn ook andere fac-
toren van belang.“Het gebied Zuid
Oost Brabant en Noord Limburg is
een belangrijk cluster voor de kom-
kommerteelt. Hier vind je veel ver-
nieuwende en actieve telers.Als jonge
ondernemer kan ik van hen veel leren
om mezelf verder te ontwikkelen”.
Natuurlijk heeft hij zich ook afge-
vraagd of uitbreiding van het bestaan-
de bedrijf in America een optie zou
zijn.“Maar de provincie is sterk voor-
stander van concentratie van grote
glasbedrijven. Dus die weg was voor
ons niet zo interessant”, aldus Van
Lipzig.
De bouw van het nieuwe bedrijf is

ook het moment van bedrijfsoverna-
me voor vader en zoon Van Lipzig.“Ik
ga het nieuwe bedrijf runnen. Maar
mijn vader is ook erg enthousiast”,
vertelt Frank.
Gevraagd naar eventuele nadelen van
vestiging in Californië, noemt Van
Lipzig de aanvankelijke nadruk op een
collectieve aanpak van energie en giet-
water.“Daar waren vergaande plannen
voor, die wij als groentetelers niet
omarmden. Op zich zijn het interes-
sante gedachten, maar in een regio

waar toch vooral groentetelers actief
zijn, is het lastig om het van de grond
te krijgen”. Hij is tevreden over de
nieuwe koers die Californië kiest op
dit punt, namelijk dat zich vestigende
tuinders meer ruimte krijgen om hun
eigen voorzieningen te regelen.
Overigens wordt de totale energie-
infrastructuur wel als geheel aan-
gelegd voor het gebied.
Tegelijkertijd is de inrichting van
Californië verder verfraaid bij de
nadere ontwikkeling van de plannen.

Trostomatenteler Roland Gielen
vindt ruimte voor toekomst

De tuinder produceert ‘Tasty Tom’
trostomaten op ongeveer 2,5 hectare
in Sevenum, zo’n zes kilometer van
projectgebeid Californië. Sinds hij
twee jaar geleden samen met zijn
vriendin het bedrijf overnam, is Gielen
op zoek naar mogelijkheden om de
schaal van zijn onderneming te ver-
groten. Dat is in de groenteteelt
noodzakelijk, wil je ook in de toe-
komst met een acceptabele kostprijs
kunnen blijven produceren. Op de
huidige locatie is uitbreiding erg moei-
lijk. In het Provinciaal Omgevingsplan
Limburg valt de plek onder perspec-
tief 3 “ruimte voor veerkrachtige
watersystemen”. Omdat het bedrijf
vlak bij de Molenbeek ligt, is de kans
dat uitbreiding wordt toegestaan erg

Als komend jaar zijn nieuwe kas
verrijst in Californië, creëert
Roland Gielen (38) toekomst
voor zijn bedrijf. Hij kan dan
weer vooruit, iets wat op de 
huidige locatie van zijn tros-
tomatenbedrijf niet voldoende 
mogelijk is.

klein. En ook al zou uitbreiding wor-
den toegestaan, dan is de bouwkavel-
bovengrens 3 hectare.Verplaatsing is
dan al snel een optie, ook omdat in
het huidige bedrijf forse investeringen
in bijvoorbeeld Warmte Kracht
Koppeling (WKK) noodzakelijk
zijn.”Dit soort investeringen kun je
gemakkelijker zelf doen als je een gro-
tere oppervlakte tot je beschikking
hebt”, aldus Gielen. Hij oriënteerde
zich op Californië en ook op het
nabijgelegen gebied Siberië. Het wordt
nu Californië, omdat hij daar sneller

zijn nieuwe bedrijf kan realiseren. Op
een kavel van 10,6 hectare verrijst
komend jaar in één keer een kas van
9,5 hectare.“Ja, het is een hele stap,
we hebben de optie om in twee keer
te bouwen bekeken. Dit gaf echter
zo’n kostprijsverhoging dat het besluit
om in een  keer te bouwen snel
gemaakt was. Gielen twijfelde wel
even toen de aanvankelijke collectieve
aanpak bij Californië niet door bleek
te gaan.“Het leek me wel gemakkelijk:
geen eigen energievoorziening en alle
zaken die daar mee gemoeid zijn.
Maar na alles nog eens goed geëvalu-
eerd te hebben, pakken we zelf de
energievoorziening op. Hopelijk
binnen de centraal aangelegde infra-
structuur.”

Frank van Lipzig op zijn nieuwe bedrijfskavel in Californië.

Tomatenteler Roland Gielen:“Investeringen gemakkelijker met groter bedrijf ”.
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Ook op het gebied van flora en
fauna zijn in de inspraakronde een
aantal bezwaren naar voren geko-
men.Allereerst is aangegeven dat in
Californië nu nog patrijzen voorko-
men. Dat zijn weidevogels. Door de
kassenbouw verdwijnen de weilan-
den, zodat ook de patrijs zijn bio-
toop verliest. Dit probleem is opge-
lost door een nieuw natuurgebied
te creëren, nabij het plangebied. Met
een grondeigenaar zijn afspraken
gemaakt over aanpassing van de
bestemming van zijn grond, zodat
het leefgebied voor patrijzen is vei-
liggesteld. Een ander ingebracht
bezwaar was dat het gebied nu
plaats biedt aan vleermuizen;

de ontwikkeling tot  glastuinbouwlo-
catie zou ten koste kunnen gaan van
deze dieren. Ook op dit punt is
nader onderzoek verricht.“Het blijkt
dat er met name langs de randen
van het gebied vleermuizen voorko-
men. Het gaat niet om een bijzonde-
re soort en uit het onderzoek blijkt
dat ze ook na de ontwikkeling van
het gebied hier een plaats zullen vin-
den. De vleermuizen gebruiken
namelijk de bomen langs de wegen,
en die blijven er ook in de nieuwe
inrichting”, aldus Burghout. Een en
ander betekent dat er voor de vleer-
muizen geen ontheffing hoeft te
worden gevraagd  in het kader van
de Flora en Faunawet.

Tijdens die inspraak kwamen veel
bezwaren naar voren over de ver-
keersveiligheid. Met name de
Sevenumseweg aan de zuidkant van
het plangebied is nu al een drukke
weg die niet altijd veilig is voor fiet-
sers, met name schoolkinderen. Door
de ontwikkeling van bedrijvigheid in
Californië zal het aantal vrachtwagens
op de Sevenumseweg toenemen. Dat
kan ten koste gaan van de verkeers-

Vrijliggend fietspad langs
Sevenumseweg

Langs de Sevenumseweg komt een vrijliggend fietspad. Deze aanpas-
sing  in de plannen van Californië is het resultaat van de inspraak op
het voorontwerp bestemmingsplan in 2005.

veiligheid. De projectorganisatie van
Californië heeft de ingediende bezwa-
ren bestudeerd en de plannen op een
aantal punten aangepast.

Onderzoek
“We hebben aanvullend onderzoek
laten doen naar de situatie op de
Sevenumseweg. Daaruit blijkt dat een
vrijliggend fietspad de beste oplossing
is”, aldus Lodewijk Burghout, project-

Meer water  
in Californië
In Californië zal een groter deel van
de oppervlakte uit water bestaan
dan aanvankelijk was gepland. Dit
verfraait niet alleen het landschap,
maar dient ook drie vitale functies,
namelijk:
• gietwateropvang: om voldoende

regenwater voor de tuinbouwge-
wassen beschikbaar te hebben,
dient dit in bassins te worden
opgevangen;

• piekwaterberging: als het erg
hard regent moet er voldoende
water kunnen worden opgevangen
zonder dat er overstroming
plaatsvindt;

• infiltratie: in droge perioden
moet er voldoende water beschik-
baar zijn om verdroging van de
bodem tegen te gaan.

Fietsers en automobilisten zitten elkaar nu nog in de weg op de Sevenumseweg.

Nieuwe plek voor patrijzen,
vleermuizen blijven

manager realisatie bij Californië. De
uitwerking van het fietspad vergt
nog het nodige overleg, omdat de
Sevenumseweg niet alleen in de
gemeente Horst aan de Maas loopt,
maar ook op het grondgebied van
twee andere gemeenten: Sevenum
en Venlo.

Om de verkeerscirculatie en de vei-
ligheid verder te verbeteren is ook
de verkaveling van het gebied
opnieuw onder de loep genomen.
Daarbij is bijvoorbeeld het aantal
aansluitingen op de Sevenumseweg
teruggebracht en zal meer verkeer
via de Horsterweg worden geleid.

Rotonde
Een andere opvallende aanpassing is
het voornemen om het gebied te
ontsluiten met een rotonde aan de
Horsterweg (aan de noordkant van
het gebied). Op deze doorgaande
weg is nu al veel relatief snel rij-
dend verkeer.Als daar in de toe-
komst veel optrekkende vrachtwa-
gens moeten invoegen, kan dat tot
overlast en onveiligheid leiden. De
rotonde moet ervoor zorgen dat
de gemiddelde rijsnelheid op de
Horsterweg omlaag gaat, zodat
invoegen door vrachtwagens op
een vloeiender manier plaatsvindt.



CONTACT
Bent u geïnteresseerd in een gezonde
toekomst onder glas in Californië?
Wilt u nadere informatie of een
afspraak maken voor een persoonlijk
gesprek? Neem dan vrijblijvend con-
tact met ons op. Dat kan via
secretaresse Tiny van Hegelsom.
Bezoekadres:
Wilheminaplein 6, 5961 ES Horst.
Tel. 077-4779577, fax 077-4779750
e-mail: info@californie.nu

COLOFON
Een uitgave van Californië bv,
Postbus 6140, 5960 AC  Horst

De nieuwsbrief “Californië, gezonde
toekomst onder glas” verschijnt vier
maal per jaar en wordt toegestuurd
aan betrokkenen en belangstellenden
bij het glastuinbouw innovatieproject
Californië in de gemeente Horst aan
de Maas.

Redactie en coördinatie
JEEN bureau voor communicatie,
Arnhem
Fotografie
Van Assendelft Fotografie, Uden
Digitale druk
Graphiset.nl, Uden

Overname van artikelen met 
bronvermelding is toegestaan.
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Een gebied van ongeveer 45 hectare
in het westen van Californië wordt
sneller ontwikkeld dan de rest van het
plangebied (zie kaartje).Voor dit stuk

Snellere ontwikkeling van deelgebied

is namelijk alles uitgewerkt. Daarom
heeft de gemeente Horst aan de Maas
hiervoor een zogenoemde artikel 19
procedure gestart. Dit houdt in dat,
vooruitlopend op de definitieve vast-
stelling van het bestemmingsplan voor

Met tuinders kijken naar beste
collectieve oplossing voor energie
Samen met de tuinders die hun bedrijf willen vestigen op Californië
kijkt de projectorganisatie naar de beste manier om de energievoor-
ziening  collectief te regelen. De aanvankelijk ontworpen grootschalige
collectieve aanpak wordt daarbij aangepast naar een andere vorm van
gezamenlijke exploitatie van de infrastructuur.

beheer kan komen bij de tuinders zelf.
Hierop hebben meerdere grote ener-
giepartijen gereageerd; de inschrijvin-
gen zijn beoordeeld door een beoor-
delingscommissie, waarin ook tuinders
zitting hadden.“Dat ziet er financieel
interessant uit. Een knelpunt vormt op
dit moment nog de financiering ”,
aldus de directeur. Hij wijst erop dat
deze collectieve infrastructuur een
grote kostenbesparing voor de tuin-
ders kan opleveren.“We beslissen
binnenkort in nauw overleg met de
tuinders of, en zo ja hoe we dit pad
verder moeten bewandelen”, aldus
Jansen.

Horsterweg

Sevenumseweg
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“Onze aanvankelijke plannen met
Greenport Utilities hebben we in
overleg met de tuinders bijgesteld”,
aldus directeur Paul Jansen. Het met
voldoende draagvlak ontwikkelen van
een gezamenlijk exploitatie van de
gehele energievoorziening, inclusief
het beheer van WKK’s, bleek in de
beschikbare tijd een brug te ver.“We
zijn nu met de tuinders in gesprek om
te kijken of een andere gezamenlijke
oplossing beter kan werken.”

Inmiddels is er een openbare aanbe-
steding gedaan voor de aanleg van een
collectieve infrastructuur, die in

het hele gebied, de ontwikkeling van
het deelgebied alvast kan plaatsvinden.
De provincie Limburg heeft inmiddels
een “verklaring van geen bezwaar”
afgegeven voor de versnelde aanpak
van het deelgebied.

Plangebied Californië

Activiteiten in 2007
In het deelgebied fase 1 vinden in
2007 diverse werkzaamheden
plaats. Onderstaand enkele
opmerkelijke feiten:
• er komt een oppervlakte van

18 hectare onder glas, dat komt
overeen met 36 voetbalvelden;

• er wordt ongeveer 7.000 meter
nieuwe sloten gegraven;

• voor waterbuffers zal ongeveer
tien hectare (20 voetbalvelden)
worden gebruikt;

• in fase 1 komen er ongeveer
2.000 meter nieuwe lanen en
singels;

• er komen nieuwe wegen: in
totaal ongeveer 2.000 meter.


